
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Porolissum al judetului Salaj   CIF:
4494667  

Adresa: Strada Mihai Viteazul, Nr. 57   Tara: Romania

Tel:  +40 260611212    Fax:  +40 260615620    E-mail:  achizitii@isusalaj.ro    Punct(e) de contact:
Marius Sergiu Pop    In atentia: :  Marius Sergiu Pop   

ANUNT 

Denumire contract:
Lucrare de reparaţii curente la acoperişul de la sediul administrativ al I.S.U Sălaj

Data limita depunere oferta:
19.04.2021 13:00

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Lucrari

Cod si denumire CPV:
45261900-3 - Lucrari de reparare

si de intretinere de acoperisuri
(Rev.2)

Valoare
estimata:
100.000,00 

RON

Caiet de sarcini:
Caiet de sarcini

reparatie acoperis
ISU SALAJ.pdf

Descriere contract:
Lucrare de reparaţii curente la acoperişul de la sediul administrativ al I.S.U Sălaj conform speci�catiilor
caietului de sarcini. Caietul de sarcini , formularele de oferta, contractul si documentele necesare pentr
u ofertare se gasesc si pe site-ul unitatii https://isusalaj.ro/wp/anunt-lucrare-reparatii-acoperis-isu-sala
j/

Conditii referitoare la contract:
Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant pe baza situaţiilor de lucrări întocmite de ex
ecutant în forma şi conţinutul stabilite prin oferta depusă în cadrul procedurii şi supuse veri�cării şi con
�rmării de către Achizitor după recepţia lucrărilor executate. Achizitorul se obligă să plătească preţul în
termen de maxim 60 zile de la data semnării, fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepţia cantitativă
şi calitativă.

Conditii de participare:
1. Ofertantii vor depune, obligatoriu, formularele si documentele speci�cate in caietul de sarcini: -Scris
oare de înaintare -Certi�cat constatator emis de O�ciul Registrului Comerţului -Certi�catul de înregistra
re al societăţii - Declaraţie privind eligibilitatea -Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt î
ndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora -Formular de ofertă -Centralizator de preţuri pe
ntru lucrări -Gra�c de execuţie al lucrărilor defalcat pe luni calendaristice – săptămâni şi stadii �zice de l
ucrări, corelate cu centralizatorul �nanciar al acestora (gra�cul �zic şi valoric de execuţie a lucrărilor);- -
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DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţ
iile publice, cu modi�cările şi completările ulterioare; - DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile pr
evăzute la art. 165 alin. (1) şi 167 alin. (1) Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modi�cările şi
completările ulterioare 2. Ofertele vor � depuse in plic sigilat la sediul ISU Sălaj, Bdul Mihai Viteazul, nr.
57, mun. Zalău, la adresa de email : achizitii@isusalaj.ro sau la numărul de fax-+40 260615620., in term
enul limita stabilit. Ofertele transmise dupa data si ora limita stabilita nu vor � luate in considerare.

Criterii de atribuire:
1.Achizitia se realizeaza in conformitate cu art. 7 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice iar criteriu
l de atribuire care sta la baza achizitiei va � pretul cel mai scazut.

Informatii suplimentare:
1. Prezenta nu constituie un angajament de cumparare din partea noastra. Prezentul anunt nu obliga a
utoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. 2. Program de lucru: intervalul or
ar 08:00 – 16:00 în zilele lucrătoare. 3. Rugăm mentionați datele de identi�care ale societății și persoan
a de contact. Informatii suplimentare se pot solicita la adresa de email : achizitii@isusalaj.ro şi la număr
ul de telefon : 0260 611212.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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